Põllud on valged lõikusele.
UPel päeval läks Jeesus säält kojast ära ja istus maha järve ääre. Ja palju rahvast kogus Tema juure, nõuda et
Tema pidi minema laevale ja maha istuma, ja kõik rahvas seisis järve ääres. Ja Tema rääkis nende vastu palju
tähendamissõnade läbi ja ütles: Vaala, üks külvaja läks välja külvama. Ja kui tema külvas, kukkus muist toe
ääre: . . . siis tulid linnud ja sõid seda ära. Apa muist kukkus kaljupäälsele maale, kus temal ei olnud palju mulda; ja tõusis pea üles, sellepärast et temal ei olnud sügavat mulda. Apa kui päike tõusis, võttis põud seda kinni,
ja et temal ei olnud juurt, kuivas tema ära, Apa muist kukkus ohakate sekka, ja ohakad kasvasid üles ja lämmatasid seda ära. Apa muist kukkus hääle maale, ja mõni kandis saja võrt, mõni kuuekümne võrt, apa mõni kolmekümne võrt vilja. Kel kõrvad on kuulda, see kuulgu!
Siis kuulge nüüd teie tähendamissõna külvajast. Kui keegi kuningriigi sõna kuuleb ja ei mõista seda mitte, siis
tuleb tige ja kisub seda äia, mis tema südamesse oli külvatud. See on see, mis tee ääre on külvatud. Aga mis kaljulisele maale külvatud, see on see, kes sõna kuuleb, ja seda varsti rõõmuga vastu võtab; aga temal ei ole juurt
eneses, vaid seisab aga üürikeseks; kui viletsus ja kiusatus tuleb sõna pärast, siis pahandataksc teda varsti. Aga
mis ohakate sekka külvatud, see on see, kes sõna kuuleb; ja seesinase maailma mure ja petis rikkus lämmatab
sõna ära, ja see jääb ilma viljata. Aga mis hääle maale külvatud, see on see, kes sõna kuuleb ja mõistab, kes ka
vilja kannab saja võrt, aga mõni kuuekümne, aga mõni kolmekümne võrt vilja.
Matt, 18:1—9; 18—23.
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(Jeesus oma jüngritega viljapõllu1

Tõstke oma silmad üles fa vaadake põldusid, sest
nad on Ju valged lõikusele. J a kes lõikab, see saab
palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et niihästi see,
kes külvab, kui see, kes lõikab, ühtlasi võiksid rõõmsad olla.
3oh. ev. 4:35-36
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ÕIKIDE rumalate inimeste seast, kes elavad, on vaevalt keegi, kes istuks ja (nitaks endale lõikust säält, kus ta ei ole külvanud ega töötanud. Looduse seadus on nii kindel, et isegi rumalad ei eksi selles.
Piibel võib öelda, et Jumal annab juurekasvu, ja lõikus», laul võib sisaldada kiitust:
Kõik hääd annid meile
On taevast saadetud,
aga Jumal teab, kellele anda juurekasvu ja kuhu saata häid andeid.
See ei tähenda, et Jumalal on lemmlkud. Nii nagu Jeesus tähendas
ühel päeval, Ta saadab vihma õigetele ja Ulekohtustele ja laseb oma päikest paista hääde ja kurjade üle. Kuid
ometi juhtub, et siiski kõik, kes saavad osa vihmast ja päikesepaistest,
ei saa samasugust kasu. Mõni väga
ülekohtune inimene, kes tunneb väga
põlluharimist, saab Jumalalt suurt
juurekasvu, kuna keegi teine vaga ja
õige mees, kes ei tea midagi agronoomiast, saab vaevalt midagi kasu.
Kui keegi inimene on liig laisk oma
põllu sügavasti ja hästi kündmiseks.
ei taha puhastada maad umbrohust ja
üldse on ükskõiklane maaharimises,
on hooletu seemne valimises ja on liig
kokkuhoidlik seda külvates,- Jumal
võib anda juurekasvu, aga mitte sarnasele inimesele.
Aastane imetegu on sündinud. Inimesed lõikavad rõõmuga kuttide ja
tündrite kaupa säält, kuhu nad kül»
iasi,i tsetierikkudega, aga nad ei
kogu nisu säält, kuhu nad külvasid
rukist, ja ei saa ohakaist kaeru.
Imetegu on sündinud, kuid see oli
imetegu, mis ette kavatsetud.
Kündes vagusid nägi põllumees selgesti ette kuldset nisu, millele ta tegi
ettevalmistusi. Talunik, kes puistis
laiali maa pääle oma kätega kõige
paremat möödunud aasta viljast, teadis jällegi, et see ei olnud asjata, vaid
et ta saab seda tagasi mõnd kolmekümne, mõnd kuuekümne ja mõnd
saja kordselt. Inimesed sügisel riisusid, äästasid. rullisid kõik ilma. et
nad oleksid võinud näha midagi.
Poleks nad teinud seda. nad ei oleks
võinud süüdistada Jumalat viletsa
lõikuse ees*. Jumal on, kes annab
juurekasvu, kuid meie peame tegema
oma osa.
K õ i k h ä ä d a n n i d m e i l e on
t a e v a s t s a a d e t u d — neile, kes
on valmis võtma neid vastu. Jumal
andis juurekasvu Paulusele ja Apollosele, sellepärast, et nad töötasid. Jumal ei istuta ega kasta, aga kui Paulus istutab ja Apollos kastab, siis
Jumal annab kasvu.
Jumal oma Vaimu läbi toob inimest
patutundmisele. Päästja tõmbab inimesi ja ..ükski ei tule Isa juure, ilma
et Mina tõmban teda."
Päästmine pattudest, jõud vastuseismiseks kiusatusile, andestustunne ja
igavese elu teadvus on hääde andide
hulgas, mis tulevad taevast. Nad ei
ole mitte ainult mõnele, vaid kõigile
tingimustega. Siiski kõik inimesed ei
ole päästetud. See on võibolla sellepärast, et mitmed on palju rumalamad kui oskamatum talunik iial võib
olla. Nad loodaiad lõikust vaimulikest asjust, mida nad kunagi pole
külvanud. Jumal on armastuse Jumal, ja eks ta leia ikka mõnd abinõu
hingede päästmiseks põrgust. Kui nad
j
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Jeesus ütles:
„Põllud on valged lõikusele,
pisut töötegijaid."

aga

Lõikuse tämiandiniiie.
Mõte lõikusajast peaks tooma kõikidele meele Jumal-Isa armastavat
kätt, mis hoolitseb inimeste füüsiliste tarviduste eest, ja sellest on tulnudki igaaastane lõikusepüha ja tänuandmise aeg'.
Inimsüsteem on puudulik, palju
inimesi on tööta, aga Jumala süsteem seisab kindlalt ja tema tõotus
Noale on seesama. „Ei pea edaspidi
kõige maailma päevil lõppema ei
seemendamine ega lõikus, ei külm
ega palav, ei suvi ega talv, ei päev
ega öö."
Kiidame teda sellepärast mitte ainult ihulikkude, vaid ka vaimulikkude õnnistuste eest. Anname Temale
sellepärast mitte ainult ainelist osa,
vaid anname iseennast, nii et meie
elu oleks pühendatud tema teenistusele.
Kui meie koguneme tänuandmise
koosolekule septembri lõpul, ärme
täname Teda ainult meie huultega
sõnades ja lauludes, vaid toome Temale andeid rahas ja aitame edasi
viia Tema tööd.
Igas korpuses ühel pühapäeval kas
20. või 27. septembril peetakse altarijumalateenistust,
mil seltsilised ja
sõbrad võivad anda oma ohvrit, et
toetada Armee evangeelset ja sötsiaal-tt .tööd Eestis, mida voetak.se
rõõmuga vastu ohvitseri poolt.
1'ühalik aastaaeg.
See õnnelik ja kasulik aastaaeg on
nüüd jõudnud lõpule). Lapsed peavad i>öörama tagasi kooli ja mitmed
teised tulevad jälle oma harilikule
tööle. Päästearmees pole kunagi sarnast pühade aega, mil töö ei läheks
edasi. Ehk küll mi:ie jõud on olnud
nõrgemad, siiski on töö läinud edasi.
Nüüd inimeste
tagasitulemisega
võime jätkata tööd jälle hariliku jõuga vabas õhus, saalis, turuplatsidel,
kodudes, meie suurel võitlusväljal.
Jumala päästmise kuulutamine inimhingede pärast Tema ainusündinud
Poja — meie Päästja ja Lunastaja
Kristuse läbi. Hoiame lipu
ligidale selle kindlusega, et meie suur
Kapten juhatab meid võidule.
Heie haiged seltsilised.
Suure kurvastusega pean teatama,
et mitmed meie armsaist ohvitserest
on ikkagi haiged.
Proua emsain Granliolm (Tartu)
on ikkagi veel arsti ravitsuse all ja
tema seisukord annab palju põhjust
kartuseks.
Leitnant Vultenberg viibib ikkagi
veel sanatooriumis ja on tõsiselt
haige. Ta andis seitsilistele, kes külastasid teda hiljuti, hää tunnistuse.
Leitnant Bredik
(T. P. K.) on
arsti ravitsuse all ja on sunnitud ,
jätma oma töö praegu.

Leitnant Strauss on praegu Liiba- !
vis erilisel arstiravitsusel oma haiguse pärast, mille all ta kannatanud
juba mõned kuud.
Olen rõõmus teatades, et ensain
Ambrosen, leitnant Matveus ja leitnant Blees on juba nii palju pare- !
niad, et võivad võtta jälle omale
mõnd tööd. Meie kiidame Jumalat i
selle eest, aga eriliselt soovime, et teie paluksite nende tervenemise
eest, kes ikkagi on kõryaldatud tööst.
.Jssand, vaata, keda Sina armastad, on haige." Joh. 11:3.

ei võta praegu vastu Tema armu,
siiski kindlasti annab Ta neile veel
mõnd võimalust, sest Ta tahab nii
väga päästa nende hingi, mõtlevad
mitmed.
Kuid nad unustavad, et Jumal ei tee
seda inimeste eest, mida nad peavad
tegema ise. Kahtlemata Jumalal on
jõud ja Ta oleks võinud viia Loti kaugEls ära nii nagu Ta viis Vilippuse
kõrbe, kuid Lotil ei olnud ennem mingisugust kasu. kui ta ise tõusis üles
ja otsustas minna välja Soodomast.
Kahtlemata Päästja oleks võinud
täita tühje nõusid kohe tarviliku viinaga, aga selle asemel käskis Ta teenijaid täita neid veega, ja siis lisas
sellele, „viige nüüd seda pulma talitajale." Nemad võisid teha seda, aga
Teda tegi, mida nemad ei võinud.
Sarnane imetegija oleks küll väega
võinud käskida, et kivi Laatsaruse
haua eest oleks ära tulnud ja oleks
võinud valmistada temale uusi riideid
surnust äratatud mehele. Kuid selle
asemel käskis Ta juures seisjaid avada haua ja käskis imestanuid „leinajaid" vabastada teda ja lasta teda
minna.

Lõikusepüha
tänuandmine.
19.-30. septembrini
1931.
Isas korpuses juhatatakse
erilisi k o o s o l e k u i d , mille üksikasju leiate kohalikes
ajalehtedes.
I'altilakse, et
annetaksid raha
sid mõnd asja
Armee töö ahiks

meie sõbrad
j a valmistakväljamüügile,
Kestis.

Vaimuliku kui ka loodusliku lõikuse
seadus püsib kindlalt — teie lõikate
seda, mis teie külvate, ja kui teie ei
külva, siis Jumal ei või anda JuureKasiu.
Talunik ei iile iialgi nii rumal, et
ootab lõikuse ajani, et näha, mis vilja
ta saab koguda — kuid vaimulikus
mõttes uu palju inimesi, kes uutatud nii.
"Armee kuulutab Jumala armastusest ja jõust ja usub, et Ta armastab
inimesi ja tahab päästa neid kõiki;
Tal on küllalt kannatust ootamiseks
nende kaastööle; nii palju, mis puutub füüsilisse jõusse, võiks päästa
neid kõiki, kas nad tahavad või ei.
Aga Armee usub ka, et Jumal talitab
oma seaduste järele. Kui inimesed
talitavad õieti, siis Tema annab juurekasvu.
Talunik ei ole rumal, et ta ootaks
lõikusega, enne kui ta külvab. Ta
tegutseb korralikult ja annab Jumalale aega kasvu andmiseks.
Need, kes veel ei ole õppinud seda
õpetust, see on pääle seda, kui Paulus on istutanud ja Apollos kastnud,
tuleb juurekasv — ja kes loodavad
saada vaimuliku rõõmu, rahu ja igavese elu lõikust, peavad võtma vastu
lõikuse seadust ja Ise enda pärast
tegutsema selle järele.
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Lihtsad tähendused loodusest õpetavad selgesti probleeme, mis täidavad
mitu päästesõdurit.
ITMED, kes on võtnud vastu
täieliku pühitsuse, ei saa sellest õieti aru, kas see tähendab
allarõhumist, mingisugust päälepanemist või midagi muud.
Teised jälle, kes näivad õieti aru
saavat, ei kinnitata selles tões, ja tagajärg on, et nad langevad vigadesse.
Vaadates usklikke, tuleme otsusele, et
on n i i p a l j u , k e s ei tea.
õieti, p ü h i t s u s e
tähend u s t , j 'a v e e l v ä h e m
on
neid, kes o m a v a d
selle
õnnistusi.
Rääkides oma sõbraga, kes oli omanud selle õnnistusi, ütlesin: „Ma usun
pühitsusse, ja ma olen annud iga oma
südamevarandust, kuid siiski ma ei
mõtle, et olen pühitsetud nii nagu ma
s'i.m aru liühitsuscpetusest." ja ma
jätkasin seletama, mispärast.
Ma ei jõudnud veel kaugele, kui ta
ütles: „Aga, vend, sa segad puhtust
küpsusega.
P u h t u s ei o l e
k ü p s us." Kui pühitsus võtab aset,
siis isik ei ole veel jõudnud lõpuni,
see on alles magusate vaimuviljade
algus. Kui isik, kes on müünud patule, võib minna sügavamale ja sügavai male pattudesse, siis on täiesti loogili[ ne mõelda, et isik, kes annud ennast
Jumalale ja on täidetud Püha Vaimuga, võib minna edasi väest väesse ja
armust armusse.
Kui õrnad taimed tulevad välja
maast Ja meie harime neid, meie ei ütle, „nüüd nad on küpsed, valmis." Ei.
nad on lihtsalt puhastatud asjust, mis
takistavad nende kasvu. See on lihtsalt puhtus, kuid mitte küpsus. Jällegi oder on sanjuti oder oma kultiveerimise ajal kui ta on lõikuse ajal;
kuid protsessi ajal paljuneb vili ja
kasvab väga ilusaks, samuti on pühitsetud inimesega, kelles elab Püha
Vaim; ta hing on puhastatud kõigest
mustusest, et ta võiks minna Jumala
armastuse kõige kõrgemale kõrgusele
ja kõige madalamasse madalikku. Nii
siis — pühitsetud inimese lõppsiht
ei ole puhtuse juurekasv, vaid vilja
juurekasv.
On öeldud, et „Küpsus, mille all
mõistame alalist armastuse ja kõikide
vaimuviljade kasvamist, ei ole päästmise tingimus. Puhtus on seda. Oleks
küpsus Jumala vastuvõtmise tingimus, siis mitmed pühitsetud inimesed,
kuid mitte küpsed, oleksid hukkunud;
tuhanded surevad küpsematult ja on
päästetud."
Mõne aasta eest hakkasin tundma
huvi viljapuude pookimisest. Viljapuude ravitseja toimetab väga hoolikalt uue liikme korralikku pookimist puusse, millest ta peab saama
oma uut elu. Ta ei tulnud tagasi mõne üksiku nädala pärast oodates, et
poogitud oks oleks täidetud ilusa viljaga. Ta esimene külaskäik oli selleks, et näha, kas ta elab veel.
Hiljem vaatas ta, kas on pungi, ja
nähes neid, ütles: ..Täielik, mitte
küps, vaid täielik." Mõne aja pärast
läks ti jälle sinna ja leidis -isi Suure rõõmuga ütles ta: ..Täielikkus,
mitte küpsus, vaid täielikkus." Ta
käis tihti vaatamas küpsuse protsessi, kuni ühel päeval leidis täiskasvanud vilja poogitud oksal. Samuti on
puhastatud südamega, see on täielik
Jumala ees, aga aastatega, mis mööduvad, kasvavad vaimuviljad. Puhtus
on silmapilkne. Küpsus on ebamäärane ja aeglane.
Pühitsetud hinge' alaline hüüd peaks
olema: „Enam armastust", „Suuremat
armastust", „Siigavanrat armastust."
Kui hing küpseb,
peab
t a k ü p s e m a a r m a s t u s e s.
Armastus — täielik a r m a s t i l » - on a i n u k e
asi.
m i s t a r v i s p ü h i t s u s e s ja
pääle selle.
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Piibli nurk. ( E M A D E L E J A K O D U L E !
E Territooriumi koduühingu sekretäri juhatusel.
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NOORTELE EMADELE.
KOLONEL BLOMBERG.

fSlaisle

hiScginuek.

Maiustusi
suveks.
ODU on ühiskonna alus. Nagu oma patuses arusaamatuses narrida
ühel maal on kodud, nii on ka lapsi, et sel teel pääseda neist kergeMARJAD MANNAGA'.
.
rahvas oma tervikus. Kodu saab mini.
HflIGETOÄLE.
S klaasi marju
(punased sõstrad
oma iseloomu emalt. Kus ei ole tõsist
Kuulsin kord emast, kes sai kibemanna, vahukoor ja
»Xrge muretsege homse ema, sääl ei ole ka tõsist kodu. Erna dat õpetust selles suhtes. Ta ei taht- ja vaarikad),
cn põhitoon koduses kooskõlas; päi- nud, et tema pisike poiss läheks suhkur.
päeva eest." Matt. 0:34.
kesepaiste, mis valgustab ka varju- jooksma teiste lastega jõe ääre, ja
Keetes marju selle söögi jaoks,
(Lugege Matt. 6:24—34.)
lisi nurki; ta on nägematu elastiline sellepärast pani ta poisi mõtlema, et peab panema vett enam kui hariliühendusköis, mis peab koos kodu ja sääl on karud, mis pidid võtma teda kult,
nii et oleks palju vedelikku.
ee asi on olnud alati raskuseks ühendab selle liikmeid.
kinni, kui ta läheb sinna, ühel päe- Lahutada vedelikku' keedetud marneile, kes mõtlevad, et elu ei saa
Ema, kes saab aru oma seisuko- val tuli keegi kooliõpetaja — nägi jadest, mõõta seda. ja valada katiialgi korraldatud ja kindlusta- hast, teab, et ta esimene kohustus lapsi jooksmas ja mängimas rõõm- lasse. Kui hakkab juba keema, riputatud ..homsele päevale" mõtlemata. Nad kasvavaile lapsile on jälgida emade salt jõe ääres, kuid kaugel künkal is- da, sisse manna, võttes ühele klaaütlevad: „Vaadake tagajärgedele, mis eeskuju, kes viisid oma lapsed Issan- tus väike poiss ja vaatas päält.
sile vedelikule üks dessert lusikatulevad mõtlematusest, ja olge hoiata- da Jeesuse juure, et Ta pidi paneÕpetaja läks ta juure ja küsis, täis manna.
tud." Mis puudutab teisi asju veel ma käed neile ja õnnistama neid. miks tema ei mängivat. „Ema ütKogu aeg hästi segada, aeglaselt kee(muu kui praktilist, see on raskus, Ta mõistab, et ta on kodu preester, leb," vastas poiss, „et ma ei tolli. On ta kuni manna on valmis, siis lisada
kui muretsetakse ja mõeldakse nii kes peab süütama ja hoidma alal pü- väga kardetav, sest sääl all on ka- juure marjad ja keeta veel kaksha tuld kodualtaril ja laste südame- rud."
palju tuleviku eest.
kolm minutit. Kui tarvis, siis lisada
altaril. Tema elu suurimad silmapil,,Emal ei ole õigu,s öelda nii," ütles veel suhkrut juure ja emne vaagnasükskõik, kas tahes või tahtmata lä- gud on, kui ta aitab lapsi panna
,,s:e ei ole õigus."
se panemist lasta manna jahtuda.
hevad mõtted ,,homsele päevale" ja kokku nende käed ja õpetab neid õpetaja,
Poiss läks koju ja tema küsimusele
Kui on valmis, võib seda ilustada
raskendavad meelt. Ei ole mingit ka- usaldusega saatma palveid laste pa- pidi
ema vastama, et õpetajal oli õi- vahukoorega ja punaste sõstratega.
su, kui öeldakse ja näidatakse, et on rimale Sõbrale. Last, kes ühendatud
gus — jõe ääres ei ole karusid.
kasuta ja ei mõju järgmisele päevale, Jumalaga lapseeas, on raske kiskuda
. „Tule," ütles ta edasi, „palume
SUVINE
PUDING.
kui sellele mõeldakse liig palju, ja ära Jumalast meheeas. J a kuigi see üheskoos. Ema tahab öelda Jumalale,
1',-j naela musti sõstraid,
siiski teisel pool nad täidavad meie juhtuks õnnetuseks, siiski näitavad et olen kurb, sellepärast et ütlesin
suhkrut tarviduse järele,
tänapäevast elu koormaga, mida meie kogemused, et suuremal osal luuakse sulle midagi valesti."
pool vana saia,
ci või tõsta. Peaaegu kõik inimesed, uuesti ühendust, enne kui jõuab talv.
üks klaas koort.
„Aga ema," ütles poiss, ,,kas ei
Vahest unustavad emad õpetada
kes loevad seda, ütlevad, et on võimaPuhastatud marjad keeta suhkru*
lapsi varcmaist päevist pääle, et kõi- oleks parem, kui mina ütlen seda Jutu olla sõnakuulelik sellele käsule.
kidel tegudel on tagajärjed, niihäs- malale, sest mõtle, kui ta ei usu gu ju \ i klaasi veega. Sai lõiguta
Ja siiski, kas see on nii? Kas tõsine ti häil kui kurjel. Laske mind ka sind!"
paksudessee viiludesse ja panna vorpuudus ei seisa selles, et meil on liig panna igale emale südamele, et nad
Sellel silmapilgul alles mõistis ema, mi, siis valada üle keedetud marjad
vähe usku? Me ütleme uskuvat kõige oleksid igas asjas ausad oma laste mida
ja panna pääle jälle tukk saia.
ta teinud.
targemasse Isasse, Tema hoolekand- vastu. Sageli küsivad lapsed küsiPanna puding sügavasse nõusse ja
Noor ema, lass mind lõpuks hoia- väike taldrik selle pääle, millele panmisse, häädasse ja halastusse. Siiski musi, mis rasked vastamiseks. Kui ei
meie ei ole tahtlikud usaldama iseen- või vastata küsimusele, siis öelge tada sind silmapilksete mõtlemata nakse mingisugune raskus, et anda
nast ja meie omakseid Tenia kätte, neile nii, aga selle asemel ei tohi üteluste eest. Lapsed peavad õppi- kuju. Jätke seda. järgmiseks päevaks
i ma, et mida ema ütleb, see on õige.
kes toitis lindusid ja vaatas iga varbvõi kui võimalik, kahekümne neljaks
lase järele. Kui ma usun, kas ma ei
tunniks.
peaks uskuma, et Ta peab oma sõna
Hoolikalt pöörata ümber ja panna
ja täidab mu tarvidused? Aga kui ma
pääh klaas paksu koort.
ainult jõuaksin usu kõrgusele, siis
homne päev saab jäetud, et ta muretTEADKEM ENESTE ÜLE . . .
seks ise oma eest. Ma tahan uskuda
(Algus 1. veerul.)
ja mitte karta.
ROHUTÄHT ALALISEKS
PÄIKESEPAISTEKS.
viisi, puud on õnnelikud oma viisil ja
ILLY Bray, Corni söekaevur, kelle jumalakartus on olnud õnnistuseks
PIIBLI TRööST.
mitmele jumalalapsele, annab meile palju õpetusi, kuidas panna vastu talled oma. Ja miks ei peaks meie oleMitu päeva püüle üht lahingut leiti
ma õnnelikud?
saatanale ja toma kiusatusile.
lahinguväljal! surnu tema küega ava. Ta jutustab; ühel päeval, kui ta oli natuke mahalöödud vaimus ja seisis
Junial tahab, et oleksime õnnelitud piiblil. Sinised putukad oli söiiühe söekaevanduse äärel, ktiulis ta kedagi ütlevat: „Nüüd, Bill, heida ainult kud: aga see peab olema Tema viisil
enese siit allu, ja sa oled vaba kõigest, nm sulle ei meeldi." Ta tundis kohe,
nud liim tema sõnnilt ja ei olnud
—
õigel
viisil — jumalakartlikul viiinuiKl kui kondised sõrmed avatud le- kes rääkis, ja minnes kaugemais ära, ütles: ,,Ei, ei, saatan, sa ise võid
heküljel sellel salmil: „Kas siis kui hästi visata enese siit alla. See on sinu tee koju, aga ma lähen oma koju sil. Kui sa tahad, et su silm oleks õnteisel
teel."
nelik, siis ta peab olema puhas. Kui
mu. kiini surmavarju orus, vi kurda
Ühel teisel juhtumil
olid temal kasvanud kidurad kartulid, ju kui ta selles on mustust, siis ta pilgutab ja
mu kurju; sinu kepp ju sw nuu, needsamad trööstivad mind." Tuleb aeg, võttis neid üles, tuli saatan ja ütles: „Vaata nüüd, Billij, kas su Isa ei maksa on rõhutud ning teeb, et ka teised
vuerulisdt sinu kogu. selle auuta teenistust? Vaata ainult, kui väikesed on
kui kõik ilusad raamatud, mis on meie kartulid."
jättis oma töö ja vastas: ,,Ah, saatan, jälle oled sa siin ja rää- liikmed tunnevad halba. Ei ole minmagamistoas riiulil, ei huvita meid, gid muisu, Ta
vastu,
kiidetud olgu Tema nimi! Väikesed kartulid! — mis_ sel- gisugust kasu ütlemisest: Ma tahan
ja kõik need ilusad kirjeldused jn
lest, aga kui ma teenisin sind, siis mu ei suanud üldsegi kartuleid. Mis on
hääd loud ei too meile kasu. Siiski on
unustada seda! Ma tahan unustada
sul tegemist rääkida minu Isa vastii?"
üks raamilt, võibolla ta kaaned on kuRõõmsasti, jätkas ta oma tööd, kiites Issandat vaiksete kartulite eest. seda! Sa ei või unustada seda. Ehk
lunud ja lehed on koltunud vanusest, Palju inimesi oleks tänapäew mureta, kui nad nii nagu Billy Brag vaataksid küll liivatera võib olla ainult nõela
mille sõnumi all meie võime loota taeoma õnnistusele ja tänaksid Jumalat kõige eest, mis Ta neile on teinud käad. märgi suurune, siiski ütlemine: „See
vaväravate avamist.
ei ole midagi!" ei aita seda. Peab kõrvaldama prügi.
Samuti, kui su südames on midagi,
mis ei ole õige — midagi, mis ei ole
kooskõlas Jumalaga ja Jumala sihtidega — su laulmiscä ja unustamisAsutajalt.
püüded ei aita ega anna sulle õigust.
N väga võimalik, et lähete edasi
Praegu on aeg Ei ole tarvis öelda:
lauldes ja lauldes kuni jõuate
..Minuga on kõik korras." Ei ole tarülevasse meeleollu; aga kui
vis öelda: „Ma olen päästetud —
need tunded on kõik, mis on, siis
võin rääkida kahetsejatega. Ma võin
muutute pärast külmemaks ja kõvelaulda." Ei ole tarvis öelda: „Rahu.maks.
rahu," kui ei ole rahu. Ei: on olemas
ainult Uks tee. Tarvis kõrvaldada, kisJumala mõte meiega on. et oleksikuda välja pattu! Jumal võib võtta
me õ n n e l i k u d — õnnelikud naseda ära.
gu mesilased ja liblikad, hõljudes
Teadkem eneste üle kõige halveühelt õielt teisele. Lilled on jällegi
mat, seda, mis tõde meie kohta, ja
õnnelikud oma viisil, linnud jälle teist
teada tõde Jeesusest Kristusest.
(Lopp 4. veerul.)
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Kuidas eemale hoida
muvetsemisl.

B

Teadkem eneste Ole
hõige halvemat.
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Tema ei koputa täna õhtul!
Lõikusepüha-õhtune tragöödia.
"Jutustanud kol.-Itn. K. J o y, Lääne-Kanada „Sõjahüüu" toimetaja.
• J EL ajal olin alles noor leitnant
ja täis noori igatsusi — mitte veel
sarnane kui olen praegu — ja kui nä. gin Jack Earnshawi tema harilikul
kohal saali lõpus rõdu all, siis alati
olin täidetud halestusväärse ja kartuse tundega.

J

EN Chuang Tzu korpuse seltsiline Jen Wen T'ung, ehkküll olles päästesõditr, ei võinud oma töö
tõttu külastada nii palju koosolekuid
kui ta oleks tahtnud, aga ta oli jube, ammu tulnud veendumusele, et
tisk ei seisa mitte ainult koosolekute külastamises,
käskude täitmises
ja tunnistamises, vaid tema usk on
midagi, mis tuleb kaasa tema igapäevasse ellu, ja et ta võib tunnistada seda oma suttrele hulgale tuttavaile selles ümbritses,
kus ta
kaupleb.
Vend Jen noppis rohte, mida müüdi küttematerjaliks. Olles väga kana
ära kodunt, oleks ta võinud minna
väga kergelt kaasa oma seltsilistega kahtlastesse kohtadesse, ja kaua
aega olek halvas seltskonnas oleks
võinud tuua talle palju kiusatusi,
et osa võtta ebakõlbulistest kõnedest,
aga vend Jen tuletas meele, et ta on
kristlane, päästearmee sõdur, ja ehkküll tal ei ole võimalust osa võtta vabaõhu
koosolekuist ja tunnistada
ühes oma korpuse seltsilistega, püüdis ta näidata oma elu läbi, et tal
on midagi rohkem kui tema seltsilistel, ja see andis temale täielise rahu.
Ühel juhusel, kus meie rohukaupleja-salvatsionist tuli oma rohtudega,
leidis ta eest kedagi salvatsionist- j
seltsilist oma korpusest, kes ei leid- '
nud nii hääd müügikohta ja ss Uepärast kaotas oma' kasu. sest pidi ootama kaua ostjaid. Ei või' öelda, kas
vend Jen'il olid paremad rohud, aga
ostjad pöörasid kõik tema poole;
siiski leidsid nad suureks imestuseks,
et ta ei tahtnud müüa, vaid käskis
neid minna natuke edasi, kus nad
pidid leidma rohte müügiks. Ta tegi
seda nii kaua, kui teise rohud olid
kõik müüdud. See juhtumine mõjutas väga kõiki, kes olid läheduses.
Fakt, et mõlemad olid salvatsionistid, ei vähendanud imestamist, kui
nad nägid, et usku viidi edasi isegi
nii kaugele.

Oli ülisoe ja saal meie lõikusepüha
jumalateenistusel oli üleni täidetud.
Koosolekul valitses Püha Vaimu mõju. Mäletan, kuidas olin väga liigutatud,
lauldes
soolot sel ajal
veel vähe tuntud laulust: —
„K utile.
kuis
Jeesus kutsub."
Mui tuleb veel
praegu meele,
kuidas vana saali seinad kõlasid vastu sõnadele: „Kas täna õhtul ei lase
sa sisse Teda!"

Aeg otsida Issandat.
Ma lootsin, et
Earnshaw allub
Püha
Vaimu
kutsele. Oli ka
temal viimane
aeg teha seda.
otsida Issandat.
Kui keegi surelikest
saab
hoiatusi, siis tema
oli
üks
neist, kes saanud neid sadade
kaupa:
kõik tema viimased- päevad
näitasid ette ta
liginevale siamale, mida keegi ei suutnud
hoida
eemale.
Parandamatu
haigus, mis läks
iga
n
kaugemale
ja
vähendas
ta
näitas
Teine rohukaupleja oli vend T'ung jõudu,
Jen Chuang Tzu korpusest, kes ka sellele, et tal
püüdis viia oma usku turuplatsile, ei olnud enam
mitte sugugi vähem kui ülalnimeta- palju aega elamiseks ja vaitud vend Jen.
ühel päeval, kui ta müüs oma mulikkude asrohte, tuli keegi mees ta juure ja tah- jade üle mõtletis osta ainult ühe kimbu. Ta oli vä- \ miseks.
ga ägeda loomuga inimene ja tegi .
Ma teadsin ka
oma tellimise väga käskiva tooniga seda. See andis
ja valjusti. Ta pakkus selle eest vä- mulle hoogu, e; räägiksin veel koid
ga madalat hinda, aga nähes, et ta temaga: nii lahkusin platvormilt ja
ostab ainult ühe kimbu, jättis müü- läksin ta juure, peatades teda viimaja hinna tema tahtmise järele.
Aga kui ostja hakkas valima sel silmapilgul enne saalist lahkuomale kimpu, tahtis ta saada seda mist.
kõige paremat ja suuremat. Vend i
ütlesin: „Jack, Tema on täna kopuT'u"ng tundis, et ta nõudis enam kui tanud teie südame uksel, kas teie ei
ta raha oli väärt, millele suure kõne- taha avada? Võibolla teil ei ole enam
(Lõpp 8. Ihk.)
palju sarnaseid võimalusi.''

Ta ütles: ,,Ei, leitnant, mitte täna
õhtul. Praegu pean minema koju. aga
ma tõotan teile, et tulen homme õhtul.
Tõesti, ma tulen."
Vastasin talle kurvalt: ..Homme õhtul küll ei ole palju võimalusi. Siis
on lõikusepüha väljamüük ja sellepärast koosolekul ei ole nii palju vaimulikku iseloomu, parem tulge täna õhtul."
„Ei, mitte täna õhtul", ütles ta veel
kord. ,.kui kapten näeb mind,
siis annab ta
kindlasti mulle
võimalust ümberpööramiseks.
Ma tulen homme õhtul."
Nii ta lahkus
saalist.
Tema murtud
tõotus.
Järgmisel, esmaspäeva õhtul,
vaatasin ümber,
aga Jack Earnshawi koht oli
tülli. Teadsin, et
temale oli tulnud jällegi hirmus
haigusehoog, ja ei mõtelnud, et ta
võiks tulla. —
Koosolek
väljamüügiga oli
kõik hääs ja
meeldivas vaimus, kuid see
ei annud palju,
mu mõtted olid
Jacki
murtud
tõotuse juures.
Koosolek "lõppes hilja ja oli
veel palju mullo ja kaptenile
korraldamiseks.
Oli juba väga
hilja, kui saime rahusse ja
ütlesime üheteisele ..hääd ööd".
Korraga kuulsi- ]
me, et keegi koputas tasa uksele. Avades ukse nägin väikese tüdruku, kelles tundsin kohe Jacki vanema lapse — tal
oli perekond seitsme lapsega, kelle
seast nooremad olid kaksikud.
,,Isa on jälle haige, ja ta soovib, et
teie kapteniga praegu kohe tuleksite",
ütles väike Liisike. „Tal on jälle halb,
ema nutab ja vanaisa on joobnud. Palun, tulge ruttu."
Heites täiesti kõrvale mõtteid magamisest, meie kapteniga riietusime

: ruttu, et täita palvet, ja kui jõudsime
linna kesktänavale, lõi kell Uks, mis
j kostis nii nagu hauakell.

j uudishimulised ja lobisevad naabrid.
Jacki väike majake oli linnaserval.
; Kui astusime esimese tuppa, tuli meile vastu soe lämbunud õhk, ning majas oli suur kära. Tuba oli täis uudishimulisi ja lobisevaid naabreid ning
nutvaid lapsi; oli kuulda kurvastatud naise nuuksumist. Ma mäletan
seda kõike nii selgesti, nagu see oleks
sündinud eile õhtul.
Vaene mees! Millist keelt ta tarvitas ja kuidas ta sõimas oma naist!
Ka paremail seisukorrel oli Ial vähe
arusaamist perekonnaelust ja nüüd
veel sarnasel silmapilgul. Kapten,
arvatavasti rahu loomiseks ja tarvitades silmapilku, kui naabrid olid
sääl, ütles: ..Leitnant, paluge Jumalat.'"
Kindlasti ma ei oleks valinud omale sarnase koha palumiseks, ja oma
nooruse argtusas ja natuke vastu
oma tahtmist heitsin põlvili, et paluda. Jack istus oma kõrges toolis tule
ligidal (ta ei võinud lamada), ta naine istus teisel pool ja hoidis kaksikuid süles. Ma langesin põlvili nende mõlema vahele. Ei mäleta enam.
mida ütlesin, aga äkki. nii väga järsku Jack langes maha oma toolilt just
nii. et ta ci puudutanud ei mind ega
ahju.'
Tema põlevad sõnad.
Tõusin üles. et kapteni abiga tõsta
teda. Väikesed lapsed seisid kõik ümberringi kohkunult ja vaikselt. Pöörasime,teda selili. Ma hoidsin ta
pää üleval, et kapten võiks panna ta
pää alla patju, kui korraga Jack avas
silmad ja ütles:
Tema rõhuv hääl ilmus mulle pääle
selle veel mitmel ööl unes.
..Leitnant! Leitnant! Kas teie olete? Kas teie olete?"
Siis oli vaikus.
..Leitnant! Leitnant!" ja ta hääl
muutus sosinaks. ..Leitnant. e i ( c
õ h t u l T a k o p u t a s m u s ü d am e 1 j a m i n a ei t a h t n u d l a s t a T e d a s i s s e. a g a t ä n a õ h t u 1 T e m a e n a m ei k o p u t a!"
Oli kuulda lühike ohe, ta pää laa*
i ja ta oli läinud igavikku.
Surnu ümber nutsid lapsed ja naine
hüüdis luist-örilisclt
Jack Jack!"
Kui olime teinud kõik. mis võisime,
lahkusims skilt aga kogu kesktina
vai kuulsin sõnu: ..Täna õhtul Ta
enam ei koputa!"
Mõni päev hiljem ührl päälclõunal.
kui panime tema kirstu pimedasse
hauda, mul kõlasid kõrvus ta sõnad: „Ta enam ei koputa!"
Juhtumisi kui olin hiljem sääl linnas
ja läksin juhatama pühapäeva hommikul vabaõhukoosolekut, mul näis nagu
kuuleksin: J a e n a m ei k o p u t a ! " Kuulen veel praegu — „T a
e n a m ei k o p u t a ! '
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Hrmee trumm kahetsuspinaina.
J

UBA mitu aastat tarvitab Päästearmee oma trummi mitte ainult seks, et äratada selleläbi
pöÖrmata inimesi tegema lepitust
Jumalaga, vaid ka kahetsuspingina, mille juures põlvitavad inimesed, kes kuulevad J u m a l a sõnumit vabaõhu koosolekuil, tulevad
veendumusele oma pattude üle ja
otsivad Jumalalt andestust. Võib
öelda kindlasti, et sajad j a isegi
tuhandeid inimesi — mehi ja naisi — kes on sisemiselt äratatud
seda tegema, on leidnud päästmist.
Nii on see olnud igas maailma
ääres ja samasuguseid
juhuseid
päästosõjas on olnud ka Eestis.
KUIDAS TULI PÄÄSTEARMEE MÕTTELE TARVITADA
VAIMULIKEL KOOSOLEKUIL
TRUMMI JA P U H K P I L L I ORK ESTRIT.
Armee alul, kui Päästearmee oli
veel tuntud kui Kristlik Misjon,.
'•Ins Salisbury linnas kegi jutlustaja oma naise, ja poegadega. Jumal oli loonud teda musikaalseks,
ja juba üti aastat tarvitas t a oma
ilusat häält, kornetti, viiulit ja
kannelt Wesley-kirikus Jumalale
auks. Praegusel ajal on suure*
mäs osas linnades ja külades kirikuis orelid, aga vähem kui kolmekümne aasta eest mitmes palvekohas muusika osa täideti seitsme või kaheksa puhkpilliga. Sel
;i.ial vaadati trummile kui ilmalikule asjale, kuna kornetid, tBombonid j a teised sarnased instrumendid olid tarvitusel kogudustes
laulu juhtimiseks. Neid
instrumente tarvitati
pühapäevakooles
ja teistes vaimulikes koosolekuis.
Kohaliku jutlustaja pojad olid
ka musikaalsed, nad mängisid
kaasa oma isaga, nii et kogu perekond mängis korralikult
selles
koguduses, kuhu isa kuulus. Ükski
poegadest, kelle seas kõige noorem
"li 15-aastane, ei olnud pöörnud,
aga isa. ilus kristlik iseloom oli
tuntud ligidal ja kaugel.
„Ma tundsin teda juba siis, kui
olin alles väike t ü t a r l a p s , " ütles
keegi, kes ämber pöörnud tema
läbi, .,1a. tuli meie j u u r e pidama
koosolekuid
ja siis võttis mind
oma sülle ja jutustas Jeesusest.
Kõige kahekümne kuue aasta jooksul oli temal p u h t a südame õnnistus ja see oli väga haruldane
juhtumine, kui pääle tema kuulutamist ei olnud kedagi, kes oleks

ümber pöörnud. Kõige ilusam oli
see, kuidas tema muusika rääkis;
ma peaaegu
kunagi ei olnud
kuulnud kedagi nii laulvat kui tema laulis. Tal oli tugev, aga väga meeldiv hääl ja selge väljarääkimine. Ta kõneles ja mängis väga hästi, kuna inimesed mäletavad teda kõige paremini
tema laulust. Ta nägu oli just samasugune kui tema hääl.
Ma olen näinud, kuidas isegi see on rääkinud inimestele, kui
ta tõusis üles, et
laulda, nii ilus oli tema, n ä g u . "

veel kolmes linnas. .Sellel ajal isa
teenis raha ehitades maju Salisb u r y s ; hiljem, kui ta pojad läksid
Lõuna-Walesi läbi Kcsk-Inglismaa.
siis sõitis ta nendega kaasa.
Kindral ütles talle sel puhul,
et ..ta peaks minema läbi kogu
maa j a puhuma
päästmishclisid.''
CWlw

!'üi

Kui Kristlik Misjon tuli Salisbury
linna, oli härra F r y
sellest väga huvitatud ja külastas sageli koosolekuid. Ühel
õhtul j u h a t a s ta ise
koosolekut, ja sel õhtul pööras ümber tema kõigo noorem
poeg, kes oli tulnud
esimest korda sinna
koosolekule.
Mõni aeg hiljem
pööras ümber veel
üks tema
poegadest ja ühines Kristliku Misjoniga kui
kaastööline. — Pääle
seda hakkas kogu
perekond külastama
Armee koosolekuid
ja vahest iseäralikel
juhuseil võtsid kaasa oma kornetid j a
eufooniumid, mis seni olid võõrad Armeele. Ühel sarnasel
koosolekul viibis keegi misjoni-evange.list
teisest linnast, ja ta mõtles, et kiusaal nende kolme venna mäng
icirbab külge inimesi tais irvata
vasti muusikal on tõmbejõud ka
teistes kohtades. Pääle koosoleku
lõppu rääkis ta oma mõttest noortele meestele, ja nad olid valmis
mängima ka teistes kohtades.
Mitte kaua selle järele, alustati
tööd ka Manchesteri linnas, ja
vinnad viibisid saal ühes kuiseicolisisgj kaks nädalat, p a n k seik
liiteid edasi ja aitasid avada tööd

Pääle

pal u
J
Pomise selle a.sja pärast mõtles metodisti
kuulutaja,
et
ta
peaks tegema seda.
Siis müüs ta oma
majad, isegi selle.
milles ta ise elas,
võttis oma- naise enesega ja sellel lühikesel ajal, mis tal oli
veel elada siin maa
pääl, rändas ta ringi
j;', mängis Jumalale,
auks. Nad sõitsid
igal pool üle kogu
Inglismaa ja olid
t u n t u d kui ..õnnelik
perekond''.

Natuke
hiljem
nad
lisasid
oma
/ mänguriistadele
trummi, mida tarvitasid ainult äripäevil j a väljaspool
saali.
...Meie, teadsime,
et see
et
olnud
halb,'' ütles keegi
perekonnaliigetest,
,.kuid siiski oli meil
eelarvamine.
Lõppude lõpuks hakkasime tarvitama seda
pühapäeval ja Issand omandas seda.
Meil oli igal õhtul
ainult
kaks - kolm
hinge, aga sel õhtul
oli suur murdumine
's. ja meie tundsime,

patuste rii
just nagu Jumal oleks pannud
oma pitseri trummi tarvitamisele. Kuhu meie iial läksime, tahtsid inimesed orkestrit või kõige
vähemalt trummigi, kui nad ei
võinud saada midagi rohkem. J a
nii meie võtsime trummi tarvitusele Armees."
(Väljavõte

„Armee

trummist".)

tleraroundlanill vere ja
tule võidumärk.
Keegi seltsiline jutustab sellest, kuidas Kristus võib päästa äärmusest
äärmuseni.
u mõte läheb tagasi ajale, kui
olin poiss oma ema põlvil ja hiljem kui juba põlritasiu, panin
kokku oma käed ja katsusin korrata
mõnd palvet. Sageli tõotasin kohata
ema taevas; aga aastad möödusid,
laksin välja maailma jumalakartmatute seltsiliste keskele, ja ci võtnud
kaun aega, kuni õppisin tundma nii
mitu kodu hukutavat ja hinge õnnetusse viivnt kurjust.
Pääle mõnd aastat olles laeval
hakkasin tarvitama n. n. ..ühiskonna
iiapsu", aga väikesed napsud juhtisid
edasi suuremaile, kuni lõpuks unustasin peaaegu kõik kodust, ja mida
olin õppinud sääl. Sageli tulin koja
väga hilja, täisjoonud. pugesin tasa
tuppa, et mitte äratada armast ema,
sest ei tahtnud, et tema teaks mu pattudest. Kuid lõpuks siiski ta sai teada sellest.
Tüdides sarnasest elust otsustasin
teha omale kodu. üsna tükk aega läksid asjad päris kenasti kuni neetud joomine sai jällegi minu üle võimude, sel korral veel tugevam kui
enne. Mu kodu muutus varemeiks. Mu
lapsed peaaegu ei tunnistanud mind
enam oma isaks. Kuna tulin õhtu õhtu järele koju joogi mõju all, nad lahkusid kodunt ja otsisid varjupaika
kuskil sõprade juures, kuna mu naine püüdis teha kõige paremat kodus.
Mõni kord võtsin midagi laualt, et visata teda; teinekord pöörasin laua
kõigega, mis pääl, ümber. Aga mu pikameeleline naine kannatas kõik, uskudes alati mu muudatusse.
Sarnane hirmus elu kestis umbes
kaheksateist aastat; vahest seo oli nii
halb. et naine pidi kutsuma kordnikku või kedagi teist, oma kaitseks.
kuid see tegi mind veel hullemaks.
Hää mõttega sõbrad tegid kõik, et
muuta mu elu.
Mäletan, ühel juhusel keegi kutsus
õpetaja mõjutama mu teid ja elu, ja
kuigi olin sel korral joobnud, siiski võisin mäletada ta palvet, mis alati käis minuga kaasas. Olen rääkinud
pääle selle sageli tema lahkeist sõnust.
Sel ajal töötasin kalurina ja teenisin hästi, kuid kõik. millele mõtlesin,
oli ..hää aeg", nagu kutsusin seda.
ühel laupäeva õhtul saiu tervelt sada
(Lõpp 6. Ihk.)
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N O O R T E

KORPUSE KADETTIDE
NURK.

SUUR
VEEUPUTUS.

MCCL6 PUHTUS.

V

ANAL ajal, kui Kain tappis
oma venna, ei olnud t a ainus, fces tegi pattu, sest aastatega muutus kogu rahvas kurjemaks j a kurjemaks. Inimeste süda memõtted muutusid alalõpmata
halvemaks.
Ainuke abinõu selle kurjuse parandamiseks oli hukata kõiki inimesi sellel maal j a puhastada
maad suure veeuputusega.
Kui kahju on mõelda tagajärgedele, mida toob kaasa patt. Inimese oli J u m a l loonud jõulisena,
nii, et ta võis saada kõik, mis tal oli
taru. 1 ;, n n et ta vöiks ella täijeti
õnnelik. Ta andis lindudele .ilusaid laule, andis inimestele toidust ja pani aeda kasvama iluks
ilusaid
lilli hää lõhnaga, nii et
nad rõõmustaksid inimest, taevas
hiilgasid ilusad tähed j a teeäärtel j
kasvasid lilled. Aga inimesed tõu- j
sid Jumala vastu, oma taevase Isa
vastu.
Vaatamata kõigele kurjusele ja
patule, oli siiski keegi
inimene
Noa, kes kõndis Jumalaga. Jumal
jutustas temale oma mõtet, saata
maailma veeuputust. Ta käskis te-

da ehitada laeva, mis oleks varjupaigaks temale j a tema perekonnale siis kui on veeuputus. Noa
laev oli sarnane suurele laevale,
ta oli tõrvatud, et oleks vastupanev vees. Noa töötas enam kui
sada aastat ja sellel ajal ta hoiatas ka inimesi veeeuputuse eest.

mis pidi tulema varsti, a g a n a d ei
p a n n u d suurt tähele tema hoiatust. Aastad möödusid j a Jumal
andis inimestele võimaluse ümber
pööramiseks, aga inimesed hakkasid n ü ü d veel pilkama Noad.
Kui laev oli valmis j a sees oli
keik mis tai-^ is rääkis Jumal pille Noaga j a ütles: ,,Tule terve oma
perekonnaga laeva, sest ma olen
leidnud sind olevat õige.'' Noa oli
rõõmuga sõnakuulelik j a võttis
kõikidest loomadest ja lindudest
Jumala käsu järele kaiks enesega
kaasa Piäle selle pani Jumal ise
ukse kinni.
Sanial päeval hakkas sadama
vihma ,pi keetis 40 päeva. Vssi
tõusis kuni kõik kõige kõrgemad
mäed olid kaetud veega. Nii lippusid kõik inimesed, loomad j a
linnud. Ainult Xoa oma perega
oli-kindel J u m a l a tõotuste järele.

Noa ennustab veeuputust.

Piibel tKomandör
e m aMildred
tegemises.
Duff.
(Järg.)
ÜÜD meie hakkame pisut aru
Nende suurte linnade ja kuningriisaama Jumala raamatu algu- kide varemed on nüüd kõik leitud.
'sest — aegadest, milles ta kirjuNad olid vanad juba enne, kui Mootatud, materjalist, mida esimene au- ses sündis; tõesti nad olid nii vanad,
tor tarvitas, ja mitmesugusest kirja- et ainult nende nimed olid leida vaviisist, mida ta võis valida, aga meie naaja kirjades; isegi oli unustatud
peame astuma samme edasi.
mõne rahva keel, mida nad rääkisid,
Kui palju teadis Mooses oma esi- seda oskasid vaid Paabeli ja Assuisade Abraamist, Jaakobist ja kõigist n a targad.
vanaaja kuningaist, mis nimetatud
•Ja siiski meie leiaina neid nimesid
1. Moosese raamatus enne seda, kui 1. Moosese raamatus nii täpselt, kui
Jumal kutsus teda suurele tööle —
nad oleksid puudunud, siis ei oleks
piibli jao kirjutamisele?
antud nii seige idee maailma ajaPalju mõttekaid noori inimesi ar- loost. Tuletage seda meele, kui järgmisel koival olete kiusatud mõtlema,
mastavad lugeda oma piiblit alguet need silbid on kirjutatud asjata.
sest lõpuni, ja võib-olla teie olete
]>ettunud, leides mitu osa vanas tes- Jällegi 1. Moosese 14. ptk. meie loetamendis olevat tuima ja kuiva. Mis me kuningate nimesid, kes valitsesid
ka-u võib siis olla neist päätükest? Abraami ajal üheksa rahvuse üle, ja
kuidas nad võitlesid neli kuningat
olejtc võib-olla küsinud iseeneselt,
viie vastu (salm 9) kolmsada aasei ole kõik Jumala raamat?
tat enne Moosese sündimist.
Aga teie lei peaks laskma seda vaeKuni mõne aasta eest tagasi oli
vata ennast. Igal ütelusel, igal salmil on oma siht ja eriline koht. Mit- piibel ainuke raamat, mis rääkis
midagi
nende vanaaja kuningaist ja
te üht rida ei võiks võtta välja Jumala raamatust, ilma et see ei tä- kuningriigest.
hendaks tõsist kaotust.
Ja inimesed ütlesid: „See, kes seda
„Milleks kõik need imelikud nimes- kirjutanud, ei teadnud tõesti midagi;
tikud inimestest, kellest meie enam ei ta kogus ainult neid jutte, mida oli
räägitud ja korratud nii mitu korda,
kuule?" küsib mõni.
„Mulle ei meeldi need päätükid. alati juure lisades ja muutes, nii et
Kord pidin lugema läbi valjusti ter- lõppude lõpuks sinna jäi vaevalt üks
vel 1. Moosese 10. paatükki, ma ku- sõna tõtt."
Pääle selle rumala lõppotsuse tegenagi ei unusta seda."
Need, Ses tunnevad sarnaselt, olek- mise on leitud palju plaate ja nende
sid üllatatud teades, et just praegu lagunud tükke, mida on asetatud
meie ajajärgus on palju tarku mehi, kokku ja loetud, ja kõige nende ühekkes annavad palju aega just nende sa kuninga nimed on toodud veel
nimestikkude uurimiseks, ja mida kord valge ette.
hoolikamalt nad uurivad, seda täiemaks muutub see aine.
Lugege ja levitage
„Pabel j a Erek ja Akkad ja Kaine
„S õ J A H ü ü D'u".
Simeari maal" (1. Moos. 10:10).

n
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Xii hirmus on Jumala karistus,
kui inimene teeb pattu, aga Ta on
nii lahke ja hää. kui oled Temale
sõnakuulelik.
M:>VFOI-M)IAM)I VERE JA T I T E
VÕIDUMÄRK.
(5. Ihk. järg.)
dollarit ja pühapäeva varahommikul
leiti mind surnuaiast.
Rohkem kui üks kord katsusin ise j
teha muudatust paremusele, aga varem või hiljem allusin jälle vanale i
harjumusele, ühel õhtul läks mu naine ühes lastega
ära, et veeta
mõnd päeva oma vanemate juures. I
Kuna ta oli ära. müüsin ma maja kõige inventariga ja sõitsin ära Kanadasse, võttes kaasa palju joovastavaid
jooke, et nad peaksid mind ärkvel, kuni jõuan tee lõpule. Mu naine oli jäetud koduta ja ta pidi pöörama lastega tagasi oma vanemate juure.
Hää nõuanne.
Kiine kui jõudsin sihile, kohtasin
mõne sõbraga, kes andsid mulle nõu
jätta joomise ja saata käsu, et perekond tuleks Kanadasse. Häbistatud
oma tegudest, tegin nii, aga pääle
nende kobale jõudmist jõin jällegi, ja
ei võtnud kaua aega. kui naine otsustas minna tagasi koju. Enne kui ta
jõudis täita oma otsuse, jätsin teda
maha ja läksin merele. Hiljem kui tulin linna, kus elasime ennem, leidsin,
et naine oli tulnud tagasi Kanadast.
Ma ei peatunud maal. aga järgmisel
aastal jõudsin jälle sinna linna. Peatusin, kuid ikka veel jätkasin oma
vana elu. Kui mul oli veel kümme senti taskus, pidin ostma viina tassi tee asemel, kuna jätsin oma
perekonna ilma ka kõige tarvilikumast.
Mu naine oli otsata kannatlik, lootes alaliselt kõige paremat. Tal oli
tihti häbi lahkuda kodunt sinise muhu pärast näol. mis tõusnud minu jooma mõju all olles visatud asjast.
Töördepunkt.
Sarnane hirmus elu kestis edasi
aastate jooksul, kuni ühel pühapäeva
õhtul, kolmeteist aasta eest, hakkasin
lugema esimest kord aastate kohta
Jumala sõna. Tõotused Johannese
evangeeliumi 14. päätükis mõjusid mu
pääle, ja ma palusin päästmise pärast
pattudest, ja ma olen rõõmus öeldes,
et enne kui mu ema ja isa lahkusid,

Meile kõigile meeldivad puhtad riided, puhtad söögiriistad, puhtad majad. Heie peaksime olema veel täpsemad selles, et meil oleks puhas ihu,
puhas meel ja puhas süda, sest meie
oleme „Püha Vaimu tempel".
Knninga-koja teenrid on puhtad
nende välimuses ja hoolikad, ettevaatlikud nende kõneluses ning ülesastumises. Jeesuse sõdnr peaks olema samuti hoolas nende asjades. See ei ole
hää noorele salvatsionistile, kui ta välimus on korratu.
Kt kultiveerida puhast, tervislikku
tegevust, sa pead vabama oma mõtete järele. Sa ei või takistada saatanat,
et ta loob kurje mõtteid su meele
enam kui sa võid takistada lindu
lendamast iile su pea; aga sul ei ole
tarvis lasta linde puhata su pää pääl,
ja sul ei ole tarvis, et üks vale mõte
asuks sinu meeles. .Mõtle asjadele,
mis on ausad, õiged, puhtad, armsad
ja hääd.
Saada kaugele, saada kaugele, saada kaugele iga kurja ettepaneku, ja
saatan põgeneb. Tuleta meele, et Jumal on sinu poolel, ja Ta tulilill, et su
süda oleks puhas. Võta kinni tõotusest: „Jeesuse Kristuse veri teeb
meid puhtaks kõigest patust."
Oled alati millestki haaratud, ara
lihita ega raiska kunagi aega. õpi
oina vabal ajal midagi kasulikku —
mõnd keelt, kiirkirja; õpi pähe midagi pühast kirjast või mõnd laulu ja
võta neid iseenesele. Ole alati tööga
haaratud. Pool maailma pattudest algab laiskusega.

Ifp

Mõõga ja
kilbi
brigaad.
p iiblitekstid
septembris.

l. T e s salonika.
T.
1 1: 1—10
K. 2 2: 1— 9
N.
3 2:10—20
R. 4 3: 1—13
L.
5 4: 1—12
P.
6 4:13—18
E.
7 5: 5—13
T.
8 5:14—28
2.
K.
N.
R.
L.
P.
E.

Tes salon ika.
9 1: 1—12
1" 2: 1— 7
11 2: 8—17
12 3: 1— 9
13 3:10—18
11 1: 1—12

T.
K.
N.
R.
L.

15
16
17
18
19

1:13—22
2: 1—11
2:15—23
3 : 1— 7
3 : 8—15

P
T
K
N.
R.
I..

20
21
22
23
24
25
26

4: 1 — 9
4:10—17
5: 1—14
6: 1 H
7: 1—10
8:1—8
8: 9—17

P
E.
T.
K.

27
28
29
30

9: 1 — 5
9:10—19
9:20—32
10: 1— 3

K

PALVE A i r •JED.
September l>. Kõik kes peavad töötama | iihapäevil.
13. Noor te päästmine.
20. Saar e elanikud, kes on
igal lool meredi keskel.
27. Ihul kult ja meeleliselt
liaig •d.

"

ma viisin neile rõõmusõnumit, ja loodan ühel päeval tervitada neid Maal,
kus ei ole enam tormisid.
Tänu Jumalale kolmeteist aasta
eest taevasel teel. Kus enne mu kodu
oli põrgu, tänu Jumalale, see on muudetud. Selle asemel, et tõustes üles
varahommikul vandudes, ma palun ja
põlvitan nüüd üheskoos perekonnaga.
Tänu Jumalale hää naise eest, kes
on ka otsinud Kristust ja on leidnud
Teda. Ma tean, et kui mu maine elu
on möödas, et võin näha Teda palest
palesse ja rääkida loost, kuidas olen
päästetud armu läbi.
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TERRITORIAAL-KOMANDÖRI
kolonel Gordon Simpsoni

Territooriumi uudiseid.
Territoriaal-komandör.
Augusti kuu jooksul kolonel külastas Eestit, kus ta juhatas Tallinnas
adjutant ja proua Molini Rootsisse
lahkumise koosolekut, pääle peaaegu
4-aastast teenistust Tallinna 1. Külastati ka Tallinna 2 ja .Tartut, kus juhatati koosolekuid.
Seltsilised Liibavis said vaimustatud koloneli külaskäigust. Ta leidis
neid olema tulised Sõjas ja vabaõhukoosolekuil.
Jelgava (Miitavi) korpus sai üllatava külastuse kolonel Humprey'ilt
Londonist, -kes sõitis kaasa territoriaal-komandöriga.
Laupäevaõhtune
koosolek lõppes hingedega kahetsuspingil.
Cesisls (Võnnu) ja Volmaris kogunes palju inimesi kuulama koloneli
sõnumit. Territoriaal-komandöri saatis ja aitas tema tõlk, kapten Gorski
Läti korpustes. ,.
Üldsekretär.
Oma isa vanaduse ja haiguse tõttu
külastas üldsekretär Inglismaal oma
81-aastast isa, kes on salvatsionist
umbes 40 aastat. Pääle oma tagasituleku on staabikapten juhatanud koosolekuid Riia VI ja Riia I kapten Rudominši abiga, Riia VI ta leidis seltsilisi väga tegevatena oma uute juhtidega envoi ja proua Pudritjiga. Riia I
korpus pühitses oma kaheksandat
aastapäeva. Koosoleku osavõtt oli
hää, osa võtsid ka mõned esitajad,
kes kõnelesid.
Meie kuuleme:
Et ensain Petersson tahab asutada
puhkpilli orkestrit Tallinna 1.
Kt G uut sõdurit on ..vannutatud
sisse" Tallinna 2.
Et allohvitserid said käsutatud Tartus.
Et Saksa koosolekud Riia 1 on hästi külastatud.
Et Riia 4 on alanud puhkpilli orkestriga.
Kt Vindavi korpuse saal on remonteeritud.
Et envoi Bakul töötab tublisti oma
talendi süsteemi juures.
Et kapten Gorkšs sõidab alaliselt
ringi Lätis, Liibavi ümbruses.
Et puhkekodus olid kakskümmend
viis ohvitseri.
Et proua staabikapten Pennick leidis neid olema õnneliku perekonna.

Rahvusvahelisest
keskkohast.
Kindral.
18. augustil oli väga tähtis koosolek, mida juhatati kindral William
Boothi mälestuskolledžis ühenduses
uue kolledži juhataja komandör Samuel Hurreni ametisse panemisega.
Komandöri tervitus oli väga südamlik.
Septembri alul tahab kindral kohata rahvusvahelise P. K. juhtivate ohvitseridega ja lisaks mitmele sõjakäigule tahab juhatada mitu ohvitseride
koosolekut Briti väljaohvitseridele
mitmes Inglismaa osas.
Staabiülem.
Lisaks oma raskele ülesandele on
komandör Mapp juhatanud ediikaid
kongresse Soomes, Norras ja Hollandis viimaste nädalate jooksul, ja pääle selle veel mitu sõjakäiku SuurBritannias.
Komandör-leitnaiit Palmer ülendatud
ausse.
Komandör Palmer oli ametlikult
vastutav Armee asutamise eest Lätis
ja võibolla mõned Eestiski mäletavad
teda, sest ta külastas Paidet ja juhatas sääl koosolekuid, kui envoi Bakul
tooteis Paides. Oleme kurvad kuuldes
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HüiBsRsik eesti,
RAHVUSVAHELISI UUDISEID.
Lõuna-Aafrika hüüul). Komandör de
Groot oma prouaga juhatas mitu sõjakäiku Vendalandis Sibasas, mille hulgas oli ka võitlustule koosolek mitme
saja mehe, naise ja lapsega.
N'eid võttis südamlikult vastu suguvõsa vanem, kellel •'on kas kolmkümmend viis või kolmkümmend kaheksa
naist. Pääle komandöri kõne ütles ta
oma rahvale, et nad teeksid komandöri
sõnade järele. Enam ei pidanud andma juua. Nad pidid täitma seda, mida
Päästearmee ülem on käskinud.
Külastati veel teisi ümbruses olevaid külasid, ühe koosoleku ajal tuli
selle ümbruse piirkonnapäälik ja käskis täita külaliste soovi. Ta tahtis
austada komandöri külaskäiku ja lubas talle valida kõige parema härja,
andis komandörile revolvri, et ta laseks ise maha looma. Komandör palus vabandust, aga järsku pidi lõpetama koosolekutest päälik ise surmas
ühe valitud härja, et teha peo külaliste auks. Päälik lubas ka annetada
hää lüpsilehma haiglasse haigete tarvituste täitmiseks.

Kesk-Ameerika ja Läähe-India
hüüavad. Kolonel Mary Booth juhatas hiljuti koosolekut, kus vannutati
40 uut sõdurit.
Meie töö pimedate keskel kasvab
oma kasu poolest. Alaliselt küsitakse
kohtade järele pimedate koju. Hiljuti
on võetud vastu kaks ja üks kurttumm tüdruk. Keegi pime hiina poiss
õpetab neid punuma korve.
Jaapan kutsub. Külm aeg on möödunud ja lastakse tööle laev öömajaga — Noa laev — Maru — millele on
juba võetud 88.977 inimest ja antakse
peavarjutuüe 69.208 portsjoni sööki
maksuta. Politsei on väga liigutatud
Armee ustavast teenistusest. Antakse
abi neile, kellel ei ole kohta, kus olla.
Komandör Yamamuro mõtleb avada
sellel kuul uue abipunkti Osakas.
Krahv Mutsu on annetanud selfeks
1.250 jeeni ja lubas annetada ka tuleval aastal sarnase summa.

Meie võitlusväljalt.
KORTVSTE
TALLINNA 1. Ensain Petersson,
kes võttis enesele 13. augustil korpuse juhatamise, annab häid teateid,
ühel pühapäeval oli 14 pühitsusotsijat ja 4 päästmisotsijat.
Leitnant
teatas, et keegi keskealine mees, kes
oli väga õnnetu, tuli otsima temalt
abi. Ta oli kavatsenud heita ennast
rongi alla, kuid siis mäletas ta oma
venna sõnu, et Päästearmee ehk j
võib aidata. Ta oli kord kooliõpetaja '
ja köster, aga oli Jcaotanud kõik, I
mis tal oli, ja lahkunud oma perekonnast joomise pärast. Leitnant katsus :
juhatada teda Jumala juure ja i
päästmisele. Ta leidis ka endale tööd j
ja talle muretseti öömaja. Leitnant i
Bernadt ühes ühe seltsilisega külas- ]
tas meriäärset Haapsalu linna, kus i
nad juhatasid kaks koosolekut, kü- |
lastasid haigeid ja müüsid 135 „Sõ- i
jahüüdu".

TEATEID.

tema äkilisest ausse tõstmisest juulikuu lõpul, pääle peaaegu pool aastasajandi teenistust Päästearmee mitmes maailma osas. Ta on teeninud
Suur-Britannia saarel, Põhja-Ameerika ühisriiges, Norras, Lõuna-Ameerikas ja Soomes.

kirjutajaid, masinakirjutajat, söekaevurit, müüriseppu ja kaupleja abilisi
jne. jne. Mitu- ametit on esitatud, sisaldades õhuväge, muusikaala, pottimist, masinaid, raadiotehnikat, käsikultuuri, elektrotehnikat ja muud.
Nad on tulnud mitmesugusest tööst
ja seisukordadest, linnadest ja küladest, vabrikuist, kontoritest, söekaevandustest, suurtest korpustest 1000
sõduriga ja väikestes 20 sõduriga, aga
kõik on tulnud sama sihiga, et täita
jumalikku käsku: ..Minge kõige maailma ja kuulutage armuõpetust igale
loomale."
NOOR MEES, NOOR NAINE, KVS
KUTSE EI TILK KA SILLE J

Ambrosen tööd. Ta teatab, et koosolekud on väga hästi külastatud ja
saal täidetud, hinged otsivad ja leiavad päästmist. Hiljuti vannutati 6
uut sõdurit, kõik univormis, ja on ka
vastu võetud üks noor nekrut. Keegi
noormees, kes põeb tiisikust, on külastatud haiglas, ja külastamistagajärjel on ta juhatatud Kristuse
juure.

TARTU. Vabaõhukoosolekuist võetakse osa suure huviga ja suure rahvahulga poolt. Iseäranis on palju
väikseid lapsi, kes õpivad kiiresti
pähe Armee laulude koore. Möödunud kuul said esimesed allohvitserid
käsutatud, ja nad võtavad osa vaimustusega sõjast. On võetud vastu
kaks uut nekrutit.
ühel vabaõhukoosolckul palus keegi mees, et keegi võtaks ta lapsi oma
hoole alla, sest ema viidi hiljuti
TALLINNA 2.: Oodates ensain j Itaiglasise. Leitnant hoolitseb ja vaaLindau saabumist,
jätkab ensain ! tab nende järele.

William Boothi mälestussõjakool.
20. augustil algas 1931. aasta kadettide sessioon rahvusvahelises sõjakoolis Londonis, kus igast maailma
ääres tervitati enam kui 350 noortmeest ja naist, kes viivad edasi Päästearmee sõda. Nende, hulgas võib leida 2 arsti, 12 haigeravitsejat ja palju
kontoritöölisi, raamatupidajaid, kiir-

et juhatada adjutant ja pr. Miilini
lahku niiskoosolekuid.
Kolonel-leitnant Simpson juhatas
viis koosolekut ühenduses oma külastusega Tallinna ja Tartu augustikuu esimesel nädalal. Territoriaalkomandör lahkus Riiast reede öösel
ja vara hommikul kohtasid teda adjutant Mölin ja ensain Ambrosen.
Päeva jooksul õiendati äriasju niihästi Tallinna 1. kui 2. korpuses.
Laupäeva õhtul oli saal täidetud inimestega, kes tulnud vaatama kuue
uue sõduri „vannutamist" — viis
noort naist ja üks mees — kõik univormis. Koosolek oli mõjuv ja koloneli kõnet kuulati suure tähelepanuga.
Pühapäeval oli mõlemas korpuses
abiks hulk salvatsioniste Helsingist
ja Helsingi 2. korpuse orkester ühes
rahvusliku noorsoo sekretäriga major Paalaneniga, keda aitasid mitmed Soome ohvitserid.
Pühapäeval juhatas territoriaalkomandör adjutant ja proua Molini
lahkumiskoosolekut, kes said kasutuse avada Armee tööd Eestis detsembrikuul 1927. Too on kannud vilja:
neil ei ole mitte ainult rõõm vaadata tagasi oma tööle Jumala hääks,
aga tagajärjed on näha tegevast
korpusest vaimustatud salvatsionistidega Tallinna esimeses, ja seitse
säravat noort ohvitseri, kes aitavad
Tallinna 1. kui ka 2., niihästi Tartus kui ka Riias.
Pühapäevased koosolekud olid õnnistusrikkad j a sõdurid ning sõbrad
väljendasid seltsiliste töö hindamist,
kes nüüd pööravad tagasi oma kodumaale Rootsi. Mõlemad — adjutant
ja proua Mölin — kõnelesid lahkumiseks ja esitajad soovisid neile Jumala õnnistust, samal ajal väljendades ka otsust pidada lippu lehvimas ja lubades aidata nende uut
juhatajat ensain Peterssoni, kes jätkab tööd, mis alganud nii edukalt.
Pühapäeva päälelõunal ühinesid
mõlemad korpused ja ühes Soome
seltsilistega
marssisid Kadriorgu
vabaõhu demonstratsioonile. Mulle
öeldi, et koosoleku ajal kogunenud
rahvahulk oli umbes 3.000. Soome
orkestri muusika ja gitarribrigaadi
mäng, tulised sõnad mitmelt kõnelejalt väljendasid
sügavat veendumist, mida võis tunda, ja mitmel viisil võis näha Püha Vaimu tööd inimeste südamete juurtes, mis väljendus inimeste tähelepanus ja tõsistes
nägudes.
Pühapäeva õhtul oli Tallinna 1.
korpuse saal täidetud. Kolonel rääkis lühidalt Armee too edust ja sellest osast, mida adjutant ja proua
Mölin täitnud, ning tõendas, et niihästi ohvitserid kui ka sõdurid paluvad, et Issand annaks neile tulevikus
edu, ükskõik kuhu ta meid ka ei kutsuks. Rahvas tuli lahtiste südametega vastu üleskutsele rahalise abi
pärast —• sõbrad andsid vabatahtlikult kokku enne tehtud üleskutseta
Kr. 60, — summa korpuse väljaminekute katteks.
Päeva jooksul oli noorte „vannutamine", keda viidi üle noorsoo korpusest, uued allohvitserid pandi ametisse ja üldistelt päev oli sarnane, et
sellele Vaadatakse tagasi kui päästeja tänuandmisepäevale.
Samal õhtul lahkus territoriaal-komandör Tartu sõiduga, kus juhatavad itööd ensain ja proua Granholm.
Ensaini lühikese siinviibimise jooksul
on ta õppinud keelt, mis võimaldab
teda mitte ainult minna inimeste kodudesse, vaid tungida nende südameisse. Hää töö edeneb. Kuigi harilikult suvekuude jooksul ei ole äripäeva õhtuil palju inimesi sisekoosolekuil, siiski oli kogunenud kena hulk
õhtusele koosolekule. Leitnant Muusekant tõlkis
territoriaal-komandöri.
(Lõpp 8. Ihk.)
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ABIAND VA KAE
ARMEE.

Hõrkuse
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laul.

KIRJUTANUD
ASUTAJA
TEINE TvTAR
BOOTH-TUCKER.
Ühtki hinge lunastatud hulgast poui palju õpetusi sünnib Uudes,
kajastub mäes ja orus, jõevoo- le võidetud pisarateta, valudeta ning
lus,
ookeanilainetes ja linnu- õhkamisteta, isegi Issand pole seda
teinud, kellel on ometi ühesuurune
laulus.'
Kas möödub elu lõikus ja jõuab tahe ja võim. ükski meie seast, kes
lõpule ta suvi, kuna meie kõrv on 'oleme ostetud kalli hinnaga, ei suuliig nüri, meie süda liig raske, või da mõõta ega täiesti mõista neid vameie väsimus liig suur, et kuulata ta lusid.
laulu helisid?
Kuna see õieti maksab külviaja
Ja ometi võime puudutada tuhat kohta, mõtlen ma, et meie, salvatsiomitmesugust keelt, ja siiski võib-ol- nistid, kaotame palju, kuna meie ei
la mitte tabada seda erilist ülesan- hinda küllalt lõikuse võimaluse väärnet abi, vaimustuse
ja jõu suhtes, tust.
mis on sulle määratud. Igale südameViibides, mõni aeg tagagi talus,
le ja igale üksikule elule, mulle näib, kuulsin
mulle, kui palju oleet eiu suveaeg sisaldab erilise õppe- neb viljaseletust
korjamisest ja mitmesugustunni, laulab oma laidu, kui meie ai- te viljasaakide
kogumisest õigel ajal
nult tahaksime
kindata
ja tähele ning kuidas rakendatakse
naisi
panna, mida tahab öelda ta möödu- ja lapsi, igaüht, keda võib tööle
kasutada,
i-(- lauluviisi hääl.
et pääle kauakestnud
külviraskuste,
Lubage mind nimetada, mõnd eriti ootuste, valvamiste ja hädade nende
mõjuvat ja südamlikku
laidu, mis töö poleks asjata.
iseäraliselt on rääkinud minu vastu.
Ma mõtlen, et lõikuse aeg, lõikuse
Näiteks sirbi laul, vikati laul, teiste
laul, kuldse vilja lõikamine halja viga — lõikuse laul.
sirbiga on
On olemas tea-tud külviaeg. Min- katiga või läbitungiva
õppetund meile — sulle ja mulle. •
gisugune eelaimdus lõikuse kasust
ega kinnitus ta päikeseküllasest saKui palju ootavaid põlde! Kui palta randusist
ei ju, südameid ootamas sageli niitletõevalgust, mitte Jumala
-itavast külvi- j valmivate hoiatuste kiiri, mitte Juõigil aladel, ka ' mala viha, mitto kannatliku armastuse pikka külvi, vaid ennemini tes ilmas. Jumal ütles: „Mida
vikatit,
lahket
sa külvad, sitta ka lõikad" See tä- i rava sõna lõikuse
hendab, kes tahab lõigata, peab ka i palvet', kogumist viljaaita, ja nisu
külvama. Nõnda on ka teiste teeni- i vihk langeks meie jalge ette ning taeinise, põllul sageli, nia mõtlen, just variik oleks rikkam ja. uks hing oleks
võidetud.
eriti sääl.

K

Tühja tooli tragöödia.
h, miks jättis isa meid mahaä
Miks ta t'i tule tagasi koju!
Miks ta ci tee enam minudi
nalja, nagu ta tegi harilikult! Ema
on nii kiiri) need päevad, ja kodu ei
ole enam endine. Ta ütleb, et on liig
väsinud ja haige, et mängida minaga.
Ma sooviksin, et isa poleks läinud
ära V
.la <iis vaene läike pojuke, ema läks
ka ära. Liig liisinud ju nialiarõhutud
laimus uini* kurvastatud südamega,
elik ta kiili võitleb selle vastu oma
tuikese poja pärast, tu lakkus — läks
isa järele — ja väikesel pojal oli veel
palju hullem kui ennem.
Ainuke, kelle juure ta võis minna,
nii keegi sugulane, kes ei hoolinud
temast, kellel oli ükskõik, kas ta tuli
või läks. Jah, viimane isegi oleks
meeldinud talle enam, sest ta kunagi
ei olnud näinud vaeva kastega ja sellepärast mitte kaua aja pärast tõstsid
iii.alirid kisa, et ta ei hoolitsenud küllalt poisi eest. Tu oli vaene kiiri) poiss,
hoopis erinev sellest poisist, kes aas.
ta eest oli nii rõõmus ja ümbritsetud
isa ning ema armastusest ja kõigist,
mida nad võisid anda temale.

O

NTTTIS VÄLJA OMA StDAMK.
Must, korratu, kaltsudes, mahajäetud, käis ta maal ringi, püüdes nii väga hoiduda sugulasest, kes ei hoolinud temast ja kes tõsiselt mõtles liig
vähe temast. Sageli läks ta ise ära ja
nuttis välja oma südame, nagu öeldakse, sest mõtted oma mitmekiiulisest näljutamisest ja üksiolemisest ei
olnud teel saanad koduseks. „oh,
miks läks isa.' Ja miks läks eina!"
Siis, ühel päeval keegi Päästearmeest külastas säälset ümbrust, keegi
rääkis temale poisist, ja noormees
läks otsima poissi. Leidis teda heinakuhja juures, istus tema kõrvale ja
katsus trööstida ja rääkis teniaga nii,
nagu keegi ei olnud rääkinud temaga
pääle isa surma.
Järgmine asi, mida ta tegi, oli otsida üles sugulase ja rääkida talle, et
Päästearmee oleks väga rõõmus kandes poisi eest hoolt — see oli ettepanek, mille üle sugulane rõõmustas.
Selle kohta võis ka öelda midagi, sest
TA OLI VAART SEDA.
Igatahes, ükski ei võinud olla teniale vanemate asemel, aga niipea kui
poiss jõudis Armee koju, tehti sääl seda, mida keegi ei teinud pääle ema
surma — pesti teda puhtaks. Jutustades temast, nad ütlesid: „Meil oli
tarvis võtta tema riided seljast, kui
ta seisis pruunil paberipoognal, mida
pidime põletama nii ruttu kui võimalik, ja samuti riideid, mida võtsime
tema haavatud ihult"

TERRITORIAAL-KOMANDöR
(Algus 7. Ihk.)
Koosolekus olid eriliselt tähelepandavad kindlad tunnistused ja südamlik
laul.
Et mitte kaotada aega ja jõuda
rutem tagasi pääkorterisse, lahkus
kolonel öösise rongiga Riiga pääle paljunõudva, aga väga vaimustava külaskäigu Eesti võitlusväljale,
kus kahtlemata sõdurid viivad edasi
ida patu ning ülekohtu vastu ja tõstavad kõrgele vere ja tule
lippu, mis seisab Kristuse ja Tema
kuningriigi
asutamise eest maa
pääl.
(Algus 1. veerul.)
„Aira", jätkasid nad, „ta oli väärt
seda. Olgu tema õnnistatud! Tema on
kõige elavam, kõige naljakam, kõige
parem laps, kes meil on meie kodus.
Ta on väärt kõike seda hoolt mida
oleme annud talle, ja kui Jumal hoiab
teda, siis tulevikus saab temast tubli
mees."
Meie saame täiesti aru, et mele ei
ole ainukesed inimesed maailmas, kes
tegutsevad sarnaste motiividega, ja
kes on näidanud ennast olema „emad
Iisraelis" sadadele kadunule, hooletusse jäetud lapsele. Jumal õnnistagu
neid kõiki! Aga tõsiasi on see, et
maailmas on palju poisse ja tüdrukuid, kes võlgnevad oma eluõnne
Päästearmeele, siis kui keegi ei hoolitsenud nende eest. Meie teeme seda
kõik meie võrdlemisi vaesuses. Suur
Isa - Jumal on teinud Armeed isaks
ja emaks mitmele tuhandele lapsele.
Mida sa ütleksid selle kohta, kui seisaksid ühenduses sarnase Jumalisaga?
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ROHU-KAUPLEJA
USK.
(Algus 4. Ihk.)
ga ostja hakkas vanduma ja seletas,
et rohukaupleja väiksus ja kannatlikkus on tema argtus, ja tema viha tõusis kõige kõrgemale tipule.
Selle aja jooksul oli^ kogunenud
nende ümber hulk inimesi ja ka kordnik, kes ütles, et ta on liig suure
vihaga mees ja hoiatas teda müüja
eest, kes pidi saama väga ärritatud, kui ainult temasse puudutatakse.
Kuid siis astus müüja ette ja ütles:
„Ärge kartke enam seda. Ma
olin küll ennem väga äkiline mees,
aga sest ajast, kui usun Jeesusesse,
olen õppinud, et sarnasel juhusel tülitsemine ei kõlba kuhugi. Tede võite
küll naerda minu nõtruse üle, aga
ma olen võitnud."

KOOR KÄESOLEVAKS
KUUKS.

I j JJ f\ ,i f>\7i\ r l pr 11 r ijfTjJB^
Issand, Sinu jalge ette
alanduses laskun ma.
/•.Kuuldes kõike, mis mid kohus,
/•.Päästja tahtmist täites ka.:/

R. M. 286,
1. Lõppend lõikuse aeg. suvi mööda
on läind Ja palved on vaikinud nutid.
Päikest enam ei näe, rahuhommik on
tulnd Ning lõppenud päästmise hüüd.
K o o r; Kui ju suvi on läind, lõikus salvedes sääl, Kui sa kohtusse iäed, kuidas seisma siis jääd,
Kas nagana hulgas end näed?
2. Kui on kõlanud ju laulud taevasest aust Ja laulud, et armuaeg veel,
Kas sind, patune hing, kellel Jumalat
polnd. öö igavest ootamas eel?
3. Kui need pühad on läind, vabaks
maailmast saand Kõik Kuninga trooni ees sääl, Oh, kuis kõlamas siis
nende ühine laul, Laul Päästjale tae-.
vasel väel.
4. ütle, patune, nüüd, kas sul rahul
on hing, Ei karda sa kohut, mis ees?
Kas võib kanda su vaim eluraskusi
nüüd, Et surra võid lootuse sees?

I. M. 100. R. M. 00.
1. .Süüd ihu, hinge, vaimu Sull', Issand, annan ma, Kõik jätan Sulle ohvriks, Mind pese, pühitse!
K o o r : Kõik altarile panen, Tuld
taevast ootan ma, Ootan, ootan,
ootan, Tuld taevast ootan ma.
2. Oh Jeesus, kallis Jeesus, Su nimel palun ma. Mind võta täiest' päästa, Just nii kui tõotan'd Sa.
3. Las' püha tuli tulla Mu hinge
väega; Mu nõtra ohvrit võta, Tee
puhtaks, pühaks mind!
4. Su oma olen, Jeesus, Ja veres
puhastud — Mind märgi igaveseks:
Su Vaimu anna mull':
Rutta tõeseemet nüüd külvama,
Külvamisaeg möödub liig kiiresti;
Külva siis vara ja hilja ka, Alati külva vaid uskudes, :,: Lõikus on auline! :,:
Koor: Külvad sa valgel või pimedal a'al, Külvad sa nõtruses,
külvad sa väes, Kuigi sa lõikust siin näha ei saaks, Taevases kodus teda näed igavest.
Langeb muist seemet teeäärtele.
Kõrvetavpalava kaljudele,
Saavad
muist ohakaid lämmatud, Siiski muist
langeb hää pinnale. :,: Lõikus on auline! :,:
Külvad sa seemet hirm-valuga, Külvad, kui maailm sind rumalaks peab,
Külvad, kui kuulda saad sõimamist.
Külvad, kui teised ka naeravad.
:,: Lõikus o:i auline!:,:
Külvad sa südamevaluga, Külvad
sa pisarad palgede pääl, Külva, pea
jõuavad lõikajad Rõõmuga vihkusid
koguma. :,: Oh, milline lõikus on? :,:
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